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हॅलो, माझ्याच वयाच्या, 

वकृ्षममत्रा, 

आफ्रिकेतल्या आपल्या गावापासयन 
दयर, मायको आपल्या काका-काक ूंसोबत 
राहातो. आपलूं आधीचूं घर आठवलूं क  
त्याला त्याच्या गावाच्या मध्यभागी 
असलेलूं प्रवशाल बाओबाब (मोठा बुूंधा 
असलेलूं एक फळझाड) झाडसुद्धा आठवतूं. 
त्याच्या नव्या घरी लावलेल्या फरच्या 
झाडाप्रवषयी त्याला फार जिव्हाळा आहे. 
त्या झाडाचूं वय आपल्याइतकूं च आहे, हे 
कळल्यावर तर त्याला झाडाबद्दल िास्तच 
िेम वाटय  लागतूं.  

त्याच्या आवडत्या बाओबाबसारखूंच हे 
झाडसुद्धा त्याच्याशी गप्पा मारतूं आणि 
मायको आपली सारी गुपीतूं त्याला 
साूंगतो. पि आपल्या लहानग्या फरला 
कापिार आहेत, हे िेव्हा मायकोला कळतूं 
तेव्हा तो त्याला वाचवायचा ियत्न करतो. 
त्यात त्याला यश ममळतूं का?  



कमी उूं चीच्या उूं च-
सखल पववतराूंगाूंनी 
वेढलेल्या एका शहरात 
एका रूं द रस्त्यावर 
असलेल्या एका घरात 
छोटूंसूं फरचूं झाड उगवलूं 
होतूं.  

त्या घरात राहािारा 
मलुगा नेहमी त्या 
झाडानजिक दगडी 
पायऱयाूंवर बसयन, झाडाचा 
आवाि ऐकत असे. त्याला 
वाटत असे क  झाड त्याचूं 
नाव गिुगिुतूंय. 

“मा....य....को.”  



आफ्रिकेच्या ज्या गावात मायकोचा िन्म झाला होता, तेथील प्रवशाल 
बाओबाब झाड त्याला खयप आठवायचूं. त्या झाडाच्या सावलीत, इतर 
मलुाूंसोबत बसयन, तो कािय खात असे. गावातल्या त्या मलुाूंनी कधी 
त्याच्या सरळसोट उभ्या कानाूंकड ेलक्ष ददलूं नव्हतूं.  

पि मायको आता त्या प्रवशाल बाओबाब झाडाूंच्या सूंगतीत राहात 
नव्हता.  

आता तो लाल 
प्रवटाूंनी बनलेल्या एका 
घरात आपल ेकाका पीटर 
आणि अजिया काक सोबत 
राहात होता. कधी कधी 
पीटरकाका आणि मायको 
उूं च देवदार वकृ्षाूंच्या 
िूंगलात फ्रफरायला िात. 
आपली मान वर करून 
मायको झाडाूंच्या 
शेंडयाूंकड ेबघायचा ियत्न 
करत असे, पि त्याला त े
िमत नसे.  

“काका,” तो प्रवचारत असे, “ही झाडूं फ्रकती िुनी आहेत?” 

“चारश ेवषव िुनी असावीत,” पीटर काका उत्तर देत आणि मग, 
मायको काय प्रवचार करत आहे, हे ििय माहीत असल्यािमािे त े
हसयन म्हित, “तुझ्या बाओबाबइतकूं  मोठूं नाही काही.” 

मायकोचा प्रिय बाओबाब 2000 वषाांपेक्षाही िुना होता. “िेव्हा हा 
महाकाय बाओबाब एक छोटूंसूं रोपटूं होतूं, तेव्हा तो मोठा डोंगर एका 
छोट्याशा खडयाएवढा होता,” आई त्याला साूंगत असे.  



एकदा सकाळी मायको छोटयाशा फरच्या रोपट्यानजिक बसला 
होता, तेव्हा पीटर काकाही त्याच्यािवळ येऊन दगडी पायरीवर 
बसले.  

“काका,” मायकोन ेप्रवचारलूं, “या झाडाचूं वय फ्रकती आहे?” 

“सात वषव असावूं,” त ेम्हिाले आणि मग थोडया वळेाने बोलले, 
“फ्रकती प्रवचचत्र िागेवर उगवलूंय हे रोपटूं.” मग मायकोच्या 
हनवुटीला हलवयन त ेघरात गेले.  

त्या ददवसानूंतर, घरातयन बाहेर ननघताना आणि परतताना 
मायको त्या झाडाशी बोलत असे, “हॅलो, वकृ्षममत्रा, तुझूं वय 
माझ्याइतकूं च आहे.” कधी कधी तो झाडानजिक पायरीवर बसत 
असे आणि इतराूंपासयन दडवलेली आपली गुपीतूं झाडाला साूंगत असे. 
तो आपल्या गावाबद्दल आणि नतथल्या प्रवशाल बाओबाब झाडाबद्दल 
रोपट्याला साूंगत असे. आपल्या आईवडडलाूंच्या मतृ्यनुूंतर तो ज्या 
शाळेत मशकायला िायचा, तेथील ममत्राूंबद्दल तो बोलत असे. िेव्हा 
वाऱयाने त्याचूं प्रवमान उडवत समदु्रापार आिलूं तेव्हा त्याला फ्रकती 
एकाक  वाटतूं होतूं, हे त्यान ेझाडाला साूंचगतलूं. त्याने हेसदु्धा 
साूंचगतलूं क  सरुवातीला लाल प्रवटाूंच्या या घरात झोपिूं त्याला 
प्रवचचत्र वाटत असे.  

“पि आता,” तो म्हिाला, “अजिया काक  आणि मी बेडरूमच्या 
मभूंतीवर काढलेल्या बाओबाब झाडाचूं चचत्र बघता बघता मला झोप 
लागत.े” 



मायकोन ेझाडाला आपल्या नव्या शाळेबद्दल आणि त्याच े
कान बघयन हसिाऱया मलओनादव नावाच्या मलुाबद्दल साूंचगतलूं.  

उूं च-सखल पववरािीूंनी वेढलेल्या शहरात काळ सरकय  
लागला. फरच्या झाडाच्या गाण्यामधयन मायकोला बऱयाच गोष्टी 
समिल्या. उदाहरिाथव, झाडाची मळुूं मातीत खोलवर लपलेलूं 
पािी कसूं शोषयन घेतात, सययावची उष्िता कशी प्रपतात, छोटे 
छोटे पक्षी झाडाच्या फाूंद्ाूंवर घरटी बनवतात तेव्हा त्याूंची 
समुधरु गािी झाड कसूं ऐकतूं. झाडाच्या फळातयन ननघयन 
छोटूंसूं बी मातीत खोलवर कसूं अूंकुरतूं, हे त्याला उमगलूं. 
त्याला हेदेखील कळलूं क  त्याच ेकान खयप चाूंगले होत,े कारि 
फक्त तेच छोट्या झाडाचूं गािूं ऐकय  शकत होत.े   



एकदा मायकोने पीटरकाका आणि अजियाकाक  याूंना बागेत 
गप्पा मारताना ऐकलूं.  

“काहीतरी करायला हवूं.” 

“हे घराच्या पायाला तडा पाडय शकतूं.” 
आणि मग, “झाडासाठी ही िागा योग्य नाही.”  

वारा द:ुखान ेउसासा टाकतोय असूं मायकोला वाटलूं. त्या 
छोट्याशा झाडाचूं मायकोला द:ुख वाटलूं, कारि ते चकु च्या िागी 
उगवलूं होतूं. 

“अजिया काक ,” त्या रात्री गोष्ट ऐकल्यावर त्यान ेप्रवचारलूं, 
“पाया काय असतूं?” 

“हाडूं. आपली हाडूं िशी आपल्या शरीराला आकार देऊन सरळ 
ठेवतूं तसूंच पाया घराला सरळ उभूं ठेवतूं.” 

खोलीतला ददवा मालवयन काक  बाहेर पडली. मूंद िकाशात 
मायको मभूंतीवर काढलेल्या बाओबाबच्या चचत्राकड ेबघय लागला.  



दररोि शाळेतयन परतल्यावर पोस्टाच्या पेटीखाली नेहमीच्या 
िागेवर छोटूंसूं झाड ददसलूं क  मायको आनूंदीत होत असे.  

मग ददवस छोटे होऊ लागले. इतर झाडाूंची पानूं गळयन छोट्या 
फरच्या फाूंद्ाूंवर िमा होऊ लागली.  

त्याच्या पदहल्या हॅलोवीनच्या सिाला अजिया काक ने 
मायकोच्या वगावतल्या ली या मलुाला घरी येण्याचूं आमूंत्रि ददलूं. 
ली िादयगार बनला. मायको बाओबाबचूं झाड बनला. यासाठी त्याूंनी 
एक डबा, नळकाूंडया आणि दहरवा कागद ही साधनूं वापरली. ली ने 
त्याला ट्रीक-ओ-ट्रीट (हॅलोवीनमध्ये बोलण्याची मलुाूंची खास भाषा) 
बोलायला मशकवलूं.  

त्याूंना रस्त्यावरून िािारा मलओनादव ददसला. त्याने मायकोच्या 
कानाकड ेइशारा केला आणि िोरिोरात हसय लागला. मायको 
म्हिाला, “मलओनादव माझ्या कानाूंवर हसला नाही तर आवडले 
मला!” पि मग मायकोला आठवलूं क  त्याच ेकान तर खयप चाूंगले 
होत,े कारि त ेछोट्या फरच्या झाडाचूं गािूं ऐकय  शकत होते.  



 आता फरच्या झाडाची शवेटची उरलेली सकु , तपफ्रकरी 
पानूं वाऱयावर गरगरू लागली. एकदा मायकोने शाळेतयन 
परतताना दगडी पायऱयाूंवर एक कुऱहाड आणि एक करवत 
बनघतली. त्याने दोन्ही अविारूं शडेमागे एका काळोख्या 
िागेत लपवली. मग तो झाडाच्या िवळ बसला. “तय वाढयन 
खयप उूं च व्हावूंस, असूं मला वाटतूं. एवढूं उूंच क  समदु्रापार 
असलेल्या माझ्या प्रवशाल बाओबाबला बघय शकशील आणि 
त्याला माझ्यातफे हॅलो म्हिशील.” 

फरच्या झाडाला कूं प सटुला.  

“प्लीि, तुझी मळुूं हाडाूंपासयन लाूंबच ठेव,” मायको 
म्हिाला. “ 



त्या रात्री, िेवताना, काकाूंनी अविारूं बाहेर का ठेवली, या 
कारिावरून, अजिया काक  पीटर काकाूंवर रागावली. “म्हििे, 
सगळूं िग चोरी करायला मोकळूं होतूं.” त्याूंची परवानगी घेऊन 
मायको बडेरममध्ये झोपायला गेला. पि त्याला झोप येत 
नव्हती.  

ददवस सरू लागले तसे थूंडी वाढय  लागली. अजिया काक  
आणि पीटर काका कुऱहाड आणि करवत हरवल्याची गोष्ट 
प्रवसरून गेले.  

शाळेत ममसेस क्रॉफ्ट याूंनी मलुाूंना स्केटस ्(बफावतली गाडी), 
बफव , घोडयाूंची घसरगाडी वगैरेंबाबत मादहती ददली. या गोष्टी 
मायकोला माहीत नव्हत्या. सूंगीत खोलीत तो मलओनादवपासयन 
दयर ली िवळ बसला.  



डडसेंबरमध्ये एकदा मायको शाळेतयन घरी 
परतत होता. एक थूंडगार, पाूंढराशभु्र मोती 
त्याच्या पापण्याूंवर येऊन पडला. त्यान ेपापण्या 
ममटल्या. अनेक मऊमऊ, पाूंढरे मोती सभोवती 
पडय लागले. त्याने त्याूंना स्पशव करू पादहलूं तर 
त ेलपु्त झाले. तो घरच्या ददशनेे पळय लागला, 
तेवढ्यात त्याला नवी कुऱहाड हाती घेऊन दगडी 
पायऱयाूंिवळ उभे असलेले पीटर काका आणि 
अजिया काक  ददसले.   

त्याूंनी हसत हसत हात ममळवयन त्याचूं अमभनूंदन केलूं. अजिया 
काक  म्हिाली, “हे छोटूंसूं फरचूं झाड आपलूं णिसमस ट्री असेल!” 

मायको धावय लागला, रूं द रस्त्यावर, डोंगराखाली, िूंगलपार, 
दसुऱया डोंगरावर. त्याच ेकान थूंडगार पडले तरीही त्याने पवाव केली 
नाही. त्याला आपल्या कानाूंचा नतरस्कार वाटय लागला, त्याला बफावचा 
आणि आपल्या खोलीतल्या मभूंतीूंचा आणि घोडयाूंच्या घसरगाडीच्या 
गाण्याूंचा नतरस्कार वाटय  लागला.  

त्याला धाप लागली. महासागरापार धाव घेऊन आपल्या 
आफ्रिकेच्या घरात पोहोचायला फ्रकती वेळ लागेल? त्याला िश्न पडला. 
नतथे कुिी त्याच्या उभ्या सरळसोट कानाूंना हसत नव्हतूं आणि 
त्याचा महाकाय बाओबाब सरुक्षक्षत आपल्या िागी उभा असे.   



मायको छोटा असला तरी बरूंच काही माहीत होतूं त्याला. 
त्याला माहीत होतूं क  आपि साूंचगतलेली कृती झाड करू 
शकत नव्हतूं. त्याला माहीत होतूं क  कुऱहाड व करवत लपविूं 
चकु चूं होतूं. त्याला माहीत होतूं क  छोटूं असिूं आणि 
चकु च्या िागी राहाण्याचूं द:ुख काय असतूं.    

थोडया वळेाने, पीटर काका त्याला शोधत नतथे आल.े दोघूं 
एकत्र चालय लागले. बफाववर त्याूंच्या पावलाूंच ेआवाि दबय 
लागल.े काही वळेानूंतर, पीटर काका म्हिाले, “तय मला 
साूंचगतलूं का नाहीस क  तुझूं त्या झाडावर खयप िेम आहे त?े” 

मायको उत्तर देऊ शकला नाही.  

पीटर काकाने त्याच्या मनातली गोष्ट समियन घेतली. त े
म्हिाले, “तय स्वत:ला परका समित असशील तर ही गूंभीर 
बाब आहे.” त्याूंनी मायकोच्या डोळयाूंत पादहलूं आणि म्हिाले, 
“सगळूं काही ठीक होईल, बाळा.” ते चालत रादहले.  



पीटर काकाने मायकोची हनवुटी हलवली. “आपि छोट्या झाडाला 
कापायचूं नाही,” ते म्हिाले.  

“पि पायाचूं काय करायचूं?” 

“त्यावरही उपाय शोधय आपि.” 

मायकोला आपल्या मनावरचूं उदासीचूं मळभ दयर झाल्यागत वाटलूं. त्याने 
पीटर काकाूंना साूंचगतलूं क  त्याला स्वप्नातसदु्धा बाओबाब झाड ददसतूं. त्याने 
त्याूंना मलओनादवबद्दलही साूंचगतलूं.   

त ेमलओनादवबद्दल बोलत होते तेव्हा अूंधार पडय लागला. रूं द रस्त्यावर 
येईपयांत आभाळात तारे लकुलकुय  लागले. मायको लक्षपयववक ऐकय  लागला. 
त्याला भास झाला क  छोटूंसूं झाड त्याचूं नाव गिुगिुत होतूं.   

णिसमसच्या आधी मायकोने बबजस्कटूं बनवायला अजिया काक ला मदत 
केली. ही बबजस्कटूं बाओबाब आणि फरच्या झाडाूंच्या आकाराची होती. 
णिसमसच्या सकाळी ली आपले नवे स्केट्स घालयन आला. तो मायकोला 
आपल्या बफव गाडीत बसवयन िूंगलानजिक गोठलेल्या बफावच्या झऱयातयन खेचत 
नेऊ लागला. त्याूंना मलओनादव ददसला. तो मायकोच्या कानावर हसला नाही.  



वसूंत ऋततु एकदा मायकोचा आठवा वाढददवस होता. दगडी पायऱयाूंवर 
बसयन तो ली ची वाट बघत होता. ली आपल्या वडडलाूंसोबत त्याूंच्या 
ट्रकमधयन येिार होता. मायकोने झाडाला आपली आवडती गोष्ट साूंचगतली –
त्या ददवसाची गोष्ट, िेव्हा त्याला आणि पीटर काकाूंना िन्मस्थळ िूंगल 
सापडलूं होतूं. “नतथ ेलोक आपल्या वाढददवशी झाडूं लावतात. तय माझूं झाड 
असशील,” मायको म्हिाला. “तुला आवडले नतथे. नतथे तय खयप उूं च होशील – 
ज्या िूंगलात तुझा िन्म झाला होता नतथल्या सवावत उूं च झाडाहयन उूं च 
होशील तय.” 

मायकोला ट्रकचा आवाि आला. “पीटर काका,” तो ओरडला. “झाड घेऊन 
िायला आलेयत बघा त!े” 

मायकोन ेछोट्याशा फरच्या झाडाकड ेबनघतलूं. “मी तुला बघायला येत 
िाईन. मी आल्यावर म्हिेन, हॅलो, वकृ्षममत्रा, तय माझ्याच वयाचा आहेस.” 
मग तो पटुपटुला, “तलुा मादहतीय का, जिथे आपला िन्म होतो नतथेच 
आपि मोठे होतो असूं नाही. आपि कुठेही मोठूं होऊ शकतो.” 




